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1 Voorwoord bij jaarverslag 2016 
 
Het jaar 2016 zullen wij niet gauw vergeten. Immers, jarenlang zaten wij aan te hikken tegen 
de vernieuwing van het dak van onze Vlaamse schuur. Het oude dak (van 1973!) was echt 
ver op; er zaten vele gaten in, en er stonden daarom emmers in de schuur om het 
regenwater op te vangen. Gelukkig is daar een einde aan gekomen. In goede samenwerking 
met de gemeente Goirle is in de zomer van 2016 het dak vakkundig vernieuwd met een 
nieuwe rieten kap! Onze schuur staat er weer stralend bij! Vooral ook vanaf de Nieuwe 
Rielseweg geeft het een schitterend aanzicht, omdat wij - op voorstel van de gemeente bij 
de renovatie van het gehele Molenpark – een karschop hebben verplaatst van de westzijde 
naar de oostzijde van ons Heemerf. Heel Goirle kan er nu van genieten. En in 2017 gaat het 
Smiske, ons thuiswevershuisje, ook een nieuw dak krijgen. Wij worden nog eens het mooiste 
plekje van Goirle… 
Een ander memorabel feit is de vernieuwde aanpak van het Driekoningen zingen in Goirle. 
Met de gewaardeerde medewerking van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed (VIE) uit Utrecht, hebben wij een nieuwe impuls kunnen geven aan het 
Driekoningen zingen, onder andere door met een lampionnentocht te beginnen, door de 
jury flink te verjongen met leden van de jeugdgemeenteraad, en met een betere pr. Het ziet 
er nu weer hoopvol uit om deze traditie (inmiddels werelderfgoed!) te kunnen behouden. 
Natuurlijk is er veel meer gebeurd in 2016. Lees dit Jaarverslag maar door om u daarvan te 
overtuigen. Ik dank al onze medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar, die - telkens 
weer – de heemkunde in het licht zetten! 
 
Jan A.M. van Eijck,  
Voorzitter Heemkundige Kring “De Vyer Heertganghen” Goirle.  
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2 Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen” 
 
De heemkundige kring Goirle is opgericht in 1949 door een aantal initiatiefnemers die 
begonnen met het in kaart brengen van de geschiedenis van Goirle en maakt sinds 1950 deel 
uit van het Brabants Heem. 
Na een aarzelend begin van de kring wordt in 1954 de naam veranderd in De Vyer 
Heertganghen, een verwijzing naar de vier heertgangen die vanouds Goirle vormen: ‘t Ven, 
Abcoven, Dorp en Kerk. 
 
In 1960 is de Heemkundige kring van een vereniging omgezet naar een stichting. De stichting 
heeft zich ten doel gesteld de bevordering van de studie van de Heemkunde in de ruimste 
zin en zij tracht dit doel te bereiken door: 
• het aanmoedigen van personen of groeperingen van personen zich toe te leggen op de 

beoefening, studie en ontwikkeling van de heemkunde op locaal en regionaal terrein; 
• naar best vermogen informatie te verschaffen op het gebied van de heemkunde, o.a. 

door voordrachten, publicaties, excursies, tentoonstellingen, rondleidingen, adviezen 
(bijv. over nieuwe straatnamen); 

• het onderhouden van wat heemerf “De Schutsboom” wordt genoemd, bestaande uit: 
- een gebouw aan de Nieuwe Rielseweg, nr. 41, met museum, een werk- en 

vergaderruimte, een bibliotheek/archief, een ruimte voor wisseltentoonstellingen 
(voormalige potstal); 

- een voormalig wevershuisje “Het Smiske”, gelegen aan Nieuwe Rielseweg 43 en 
eigendom van de stichting (sinds 1961); 

- een “Pleejhuis” met toiletruimte, werkruimte voor onderhoudsteam en zolder voor 
opslag van heemkundige voorwerpen; 

- een Brabantse langsdeelschuur (eens schuurkerk), ingericht als tentoonstellings-
ruimte voor landbouwgereedschap, voor een aantal ambachten van Goirlese 
ambachtslieden, een traditionele keuken... De ruimte kan ook gebruikt worden als 
trouwlocatie, als tentoonstellingsruimte en als ontmoetingsruimte bij speciale 
gelegenheden (herdenking fusillade gijzelaars, kerstvertellingen,  etc.)  

- een erf met heemtuin, karloodsen en bijenhal met de daarbij behorende 
beplanting. 

De benaming “Heemerf De Schutsboom” is afkomstig van een toponiem dat voorkomt op de 
kaart van Diederik Zijnen “De Heerlykheden van Tilburg en Goirle” uit 1760. 
 
De stichting telde in december 298 leden (263 leden, 35 gezinsleden) waarvan 52 
vrijwilligers die op verschillende deelgebieden actief zijn. Zie hoofdstuk 4 ‘Overzicht van 
vrijwillige medewerkers’ voor een lijst per deelactiviteit. 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden. De heer H. van Gorp heeft in maart het 
bestuur verlaten; zijn functie coördinator heemerf is nog vacant. 
 
Het jaarverslag bevat een beschrijving vanuit de verschillende beheers commissies en 
werkgroepen over het jaar 2016.  
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3 Verslag vanuit de beheerscommissies  en werkgroepen 
 
De vrijwilligersactiviteiten zijn geconcentreerd op de donderdag- en zaterdagmorgen. Het 
heemerf staat dan open voor leden en belangstellenden om heemkundige zaken uit te 
wisselen. Er wordt gezamenlijk koffie gedronken en op een zaterdag in september mochten 
wij ook de nieuwe burgemeester van Goirle, Marc van Stapperhoef, ontvangen die met een 
gemeenteraadslid op het heem had afgesproken.  
Daarnaast zijn het museum en het heemerf in de zomermaanden geopend voor publiek op 
de eerste en derde zondag van de maand (van 14.00 – 16.30 uur). Rondleidingen voor 
groepen en voor scholen worden op afspraak gegeven en in paragraaf 3.2.1 
‘Museumbezoek’ vindt u informatie over de bezoekersaantallen. 
 

3.1 Heemkundig Documentatie Centrum 

Het Heemkundig Documentatie Centrum (HDC) heeft dit jaar een twintigtal bezoekers 
gehad. Regelmatig krijgen we verzoeken binnen via de e-mail om foto’s of andere gegevens. 
Veelal worden deze verzoeken op zaterdagmorgen beantwoord, waarna later de afwerking 
wordt gedaan. 
Nog al eens komen er verzoeken via de secretaris binnen om inlichtingen omtrent familie of 
andere wetenswaardigheden over ons dorp. Ook dikwijls van ver buiten Goirle 
 
Nog steeds heeft het fotoarchief weinig foto’s van de Goirlese meisjesscholen. Zoals we al 
eerder hebben vermeld hebben we van de jongensscholen veel foto’s. We hopen nog steeds 
op foto’s van de meisjesscholen. Er wordt nog al eens een beroep op het archief gedaan 
voor schoolfoto’s. 
 
Ons bidprentjesarchief is fors uitgebreid. We kregen een twintigtal schoendozen vol met 
prentjes die de voormalige koster van de H. Geest had verzameld. We hebben veel 
mankracht nodig om deze uit te sorteren, dubbelen er uit te halen en input te geven voor de 
computer. 
 
Ook het fotoarchief is fors uitgebreid met foto’s van de familie Van Gorp, ter beschikking 
gesteld door Dhr. Ad van Gorp, en de familie Schellekens heeft haar familie foto’s aan het 
archief geschonken. 
De familie Wiercx gaf ons een deel van de verzameling van Piet Wiercx; eveneens kwamen 
bescheiden  binnen van ons overleden lid Ton Spierings. 
 
De rubriek “Wie weet het nog?” in het Goirles Belang met foto’s uit ons archief loopt erg 
goed. Tegenwoordig gaat dit via de uitgeverij van Em. de Jong uit Baarle Nassau die de 
redactie van Goirles Belang beheert. We kunnen nog steeds elke 2e woensdag van de maand 
een foto plaatsen. 
Als de foto niet al te oud is dan komen er best veel reacties binnen, soms zelfs elders uit het 
land of van geëmigreerde Goirlenaren. Het zijn dan oud-Goirlenaren die het Goirles Belang 
ontvangen via familieleden of een abonnement hebben op GB. 
 
We hebben een verzoek gekregen om mee te werken aan een mobiele tentoonstelling van 
de Stichting Gijzelaars. Komend jaar is het 75 jaar geleden dat de vijf gijzelaars op Gorp zijn 
vermoord.  
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Het Documentatie Centrum zou niet kunnen werken zonder onze vaste medewerkers. Zij zijn 
elke zaterdagmorgen present. Dank aan Aschwin, Emilie, Eric, Harrie, Henny, Mathieu, Riekie 
en Albert (boeken). 

Joseph Wijdemans,  
Archivaris Heemkundig Documentatie Centrum 
 

3.2 Museum 

Het jaarverslag omvat de periode januari – december 2016 en dit hoofdstuk is 
onderverdeeld in museumbezoek, museumonderhoud, planning en problemen. 
 
3.2.1 Museumbezoek 

Het museum was opengesteld gedurende de maanden april tot en met oktober op steeds de 
eerste en derde zondag van 14.00 tot 16.30 uur. Het bezoekersaantal op deze zondagen lag 
op een gemiddelde van ca 9 mensen per keer. 
Het grootste deel van het bezoek bestond dit jaar uit rondleidingen. Deze zijn te verdelen in 
schoolbezoeken en overige groepsbezoeken. Van de Goirlese en Rielse scholen bezochten ’t 
Schrijverke, De Regenboog, de Kleine Akkers, Den Bongerd en De Vonder ons museum met 
een of meerdere groepen. Verder waren er diverse bezoeken van groepen zoals diverse 
families en verenigingen die ons bezochten op hun familiedag, cq. uitje. Groepen van buiten 
de provincie kwamen uit Sliedrecht. Het totale aantal bezoekers komt hiermee op 1250. 
 
Om te proberen het bezoekersaantal nog verder op te krikken en de bekendheid in het dorp 
te vergroten, werd ook dit jaar verder gegaan met de serie korte artikeltjes in het Goirles 
Belang onder de titel “Schatten uit ons museum”. Hierbij werd maandelijks aandacht 
besteed aan een voorwerp uit de collectie. Deze artikeltjes leverden soms nieuwe 
voorwerpen op voor de collectie of informatie over het getoonde voorwerp door berichten 
van lezers van het GB. 
Rondleidingen werden verzorgd door Ad van der Ven, Gerrit van Heeswijk, Hans van Gorp, 
Jan van Eijck, Joseph Wijdemans,  Albert Oude Ophuis en Cees van de Pol. 
 
3.2.2 Museumbeheer 

Het beheer van het museum bestond ook dit jaar vooral uit het inventariseren van de 
collectie en deze digitaal opslaan in AdLib Basis (een systeem speciaal ontworpen voor de 
opslag en het beheer van museumcollecties). Met dit project is in 2006 begonnen en we 
mogen nog steeds spreken van een inhaalslag. Na inventarisatie van de collectie in het 
Smiske volgde de collectie in het museum. Daarna werd de collectie textiel geïnventariseerd. 
De inventarisatie van de potstalzolder is ook gerealiseerd. Hierbij werd elk voorwerp 
(opnieuw) genummerd, gefotografeerd en zowel digitaal als analoog opgeslagen. Van de 
digitale bestanden worden back-ups gemaakt. 
In 2016 werd verder gegaan met de herinventarisering van de collectie welke tentoongesteld 
staat in de langsdeelschuur. De gehele collectie aldaar werd onder handen genomen, d.w.z. 
bekeken, genummerd, gefotografeerd voor zover nodig en er werd gekeken naar dubbele 
exemplaren in de verzameling. Onze ideeën betreffende de inrichting krijgen steeds meer 
gestalte met de opdeling van de schuur in een huis- ambacht- en boerderijgedeelte.  
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Diverse mensen hebben weer voorwerpen aangeboden die al of niet een plekje kregen in de 
permanente expositie. De voorwerpen variëren enorm: fraai ingelijste fotoportretten van 
voorouders, persoonsbewijzen van Goirlenaren, identiteitspapieren, notariële 
eigendomsbewijzen, gebruiksvoorwerpen (o.a. vogelkooike), kledingstukken, 
kinderspeelgoed… Men komt met een voorwerp trots in de hand of zorgvuldig ingepakt, of 
men verschijnt op het erf met een kofferbak vol voorwerpen waar wij uit kunnen kiezen.  
In veel gevallen kreeg de schenker een schenkingsakte mee naar huis. Dit vooral indien aan 
het gegevene een bepaalde waarde gekoppeld kon worden, emotioneel of financieel. Soms 
omvatten de schenkingen meer dan één voorwerp en komen volle dozen met documenten 
naar het heemerf. Deze worden ook op waarde geschat en bij de collectie gevoegd. 
Opvallende schenkingen waren dit jaar het handgeschreven boekje over Nieuwkerk uit 1915 
door baron Albert de Meester de Betzenbroeck, een handgeschreven boekje van 
burgemeester C. Rens over de gemeente Goirle, een missaal uit 1830 dat na vele 
omzwervingen in Brabant dit jaar terugkwam bij het dorp, een afschrift van de originele 
verkoopakte van de Leeuwenhoef uit 1846. 
Het moge duidelijk zijn dat steeds meer Goirlenaren de stichting weten te vinden als het om 
te bewaren voorwerpen gaat. 
 
3.2.3 Plannen 2017 

Voor 2017 staan de volgende plannen op de nominatie: 
a. Bekijken van de voorwerpen uit de opslagzolder van het pleejhuis welke voor behoud en 

conservering in aanmerking komen. Verdere inventarisatie van deze voorwerpen en 
daarna betere berging op de genoemde zolder; 

b. Herinrichting van het Smiske nadat dit qua dakvernieuwing onder handen genomen is; 
c. Geleidelijke veranderingen in de kleine vitrines in het museum wat voorwerpen betreft 

om de uitstalling te vernieuwen. 
d. Maken van etiketten voor de vitrines zodat voor de bezoeker duidelijkheid geschapen 

wordt over enkele voorwerpen. 
e. De vitrines voorzien van tekstkaartjes en nummers om zodoende de collectie beter 

inzichtelijk te maken voor individuele bezoekers. In de schuur foto’s bijplaatsen om de 
functie en de context van het gebruik van de voorwerpen voor de bezoeker duidelijker te 
maken. 

 
3.2.4 Punten van zorg 

Een groeiend  probleem is het klimaat in het museum: nadat in de jaren 2009-2011 de 
luchtverwarming gewijzigd is in centrale verwarming d.m.v. radiatoren beginnen we nu 
tegen een onverwacht probleem aan te lopen: schimmelvorming. De luchtverwarming hield 
door de bewegende luchtstromen de conditie van de diverse voorwerpen op peil, doch 
doordat er radiatoren aangebracht zijn is de stroming van de lucht veranderd en veel minder 
geworden (of in kasten en lades tot stilstand gekomen) waardoor op diverse plaatsen 
schimmel optreedt. Schimmel op totaal onverwachte plaatsen zoals op ijzer, steen, hout en 
andere materialen. Het is nog onbekend hoe we hiermee moeten omgaan want de oorzaak 
kan ook dieper liggen. Mogelijk dat de buitenmuren niet genoeg weerstand bieden tegen het 
vocht. 
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De bouwkundige aanpassingen aan de schuur - nieuw rieten dak met schroefplaten en 
isolatie van vloer en wanden - hebben geleid tot een beter klimaat in deze schuur. Vooral in 
de zomer is dit goed te merken. 
 
3.2.5 Ten slotte 

Om onze deskundigheid te vergroten volgden enkelen van ons studiedagen en lezingen 
vanuit Erfgoed Brabant om ‘bij de tijd’ te blijven’. Ook nieuwe informatie over de digitale 
weg en het bereiken van scholen met erfgoedzaken werd via Erfgoed Brabant gevolgd. 
De werkgroep museum bestond gedurende dit jaar uit Hans van Gorp (beheerder heemerf), 
Hannie van Gorp (kleding en textiel), Ger Heheman en Huub van Dun (restauratie), Ad van 
der Ven, Cees van de Pol en Albert Oude Ophuis (algemeen) en Gerrit van Heeswijk 
(conservator). Incidentele hulp werd verkregen van Nellie van den Dungen (textiel). 

Gerrit van Heeswijk, 
Conservator. 
 

3.3 ICT beheer en website 

3.3.1 Ict beheer  

Het Beheer van de ICT heeft in 2016 vooral in het teken gestaan van behoud en onderhoud. 
Het Heem-archief draait nog steeds op databaseprogramma Paradox. Dit systeem is te 
gebruiken op diverse computers die aangesloten zitten op het interne netwerk.  
De computers (in 2014 als sponsoring verkregen van de Gemeente Tilburg) draaien op 
Windows 7.0 en kunnen niet overgezet worden naar Windows 10. Virusscanners en updates 
zorgen er voor dat de systemen traag worden met lange opstarttijden. We hopen dat er op 
niet al te lange termijn weer een sponsor kan worden gevonden voor vervanging van de 
apparatuur.  
Voor het databaseprogramma Paradox zijn we op zoek naar een alternatief omdat het 
programma niet meer ondersteund wordt. Er is nog geen beslissing genomen over een 
alternatief. Een van de opties is aansluiten bij het project Brabant Cloud/Memorix Maior via 
Brabants Heem. Dit geeft mogelijkheden de eigen collecties op de eigen website 
doorzoekbaar te maken.  
Een andere Optie zou zijn om de database om te zetten naar my SQL. De software en servers zijn 
beschikbaar echter moeten we dan wel iemand hebben die of in PHP kan programmeren 
(programmeertaal voor websites) 
 
3.3.2 Website 

Afgelopen jaar stonden de activiteiten rond de site in het teken van up-to-date houden en 
langzaam uitbreiden. Dit gebeurt net als afgelopen jaren door de heemmedewerkers: 
Willem van der Kuijlen, Aschwin Wijdemans en Albert Oude Ophuis 
Kleine wijzigingen zijn toegepast om informatie beter te kunnen vinden. Maandelijks worden 
er nieuwe artikelen geplaatst m.b.t  
• verslagen van heemactiviteiten en aankondigingen van evenementen; 
• maandelijkse beschrijving van een object uit het museum (Schatten uit ons museum) 
• maandelijkse beschrijving van een document uit het Archief (Uitgelicht deze maand) 
• ook wordt er maandelijks de foto met achtergrondinformatie geplaatst onder het thema 

“Wie weet het nog”. 
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• Index bibliotheek; beschrijvingen van nieuwe aanwinsten 
In 2014 zijn alle jaargangen van ons tijdschrift “Rond de Schutsboom” door de 
genealogieverenining “Golse Genen” gescand en in een database op hun webserver 
geplaatst. Na een periode waarin de database niet bereikbaar was, zijn de tijdschriften via 
een link nu weer in te zien (Oude jaargangen). Inmiddels is er ook een oplossing gevonden 
om de originele digitale files om te zetten naar een pdf met kleine data files. Dit biedt een 
mogelijkheid om de Schutsbomen via onze eigen server ter beschikking te stellen. 
Een ander punt van aandacht is het gebruik van de website door de Heemkundige kring zelf. 
We merken dat het merendeel van de bezoekers van de site van buiten Goirle komt. We 
zouden graag het gebruik van de site door de eigen leden willen verhogen.  
Een manier om dit te bereiken zou zijn door de e-mail berichtgeving niet meer met Word- 
documenten te doen maar met links naar de website. Op deze manier daag je de leden uit 
om eens verder te kijken op de website. 
Kortom mooie uitdagingen voor het nieuwe jaar. 

Aschwin Wijdemans 
ICT beheeder 
 

3.4 Heembeoefening 

3.4.1 Tentoonstellingen en evenementen 

In 2016 konden er in de “Potstal” een drietal tentoonstellingen worden bezocht die door 
amateurkunstenaars waren ingericht: 
- op 27 en 28 februari een expositie door Pierre van der Wee; 
- op 4 en 5 juni een expositie door Joke Teeuw; 
- op 15 en 16 oktober door Ellie Laurs en Rini v.d. Heykant 
 
Als bijzondere evenementen zijn te vermelden: 
- op zaterdag 15-8-2016 de jaarlijkse ontvangst van de nabestaanden van de gefusilleerde 

gijzelaars  van Gorp en Roovert; 
- Fietstocht langs monumenten in Goirle en Riel met start en eindpunt het heemerf op 

open monumentendag (10 sept); 
- op zaterdag 17 september de heropening van de gerenoveerde heemschuur met een 

programma tussen de schuifdeuren en barbecue voor de leden; 
- op vrijdag 16 december kerstvertelling en poppenspel door Jeanne vd Midde in de 

heemschuur, georganiseerd door de Contactraad Cultuur Goirle. 
 
3.4.2 Tijdschrift  "Rond de Schutsboom" 

Ook in 2016 zijn wederom drie nummers van ons tijdschrift uitgebracht: in april, in 
september en in december. De redactie bestaat uit Jan van Eijck, Jan Pieterse en Norbert de 
Vries. De lay-out is in handen van Aschwin Wijdemans.  
Het aprilnummer bevatte al meteen weer een portret (nr. 225), en ook in de beide andere 
nummers verschenen portretten (in december zelfs twee!). Het in het vorige verslag 
vermelde goede voornemen om de, in 2015  enigszins in de versukkeling geraakte,  
portrettenreeks weer op te pakken, is dus gerealiseerd.  
Ook werd de lijn voortgezet om mensen aan het woord te laten over hun 
jeugdherinneringen aan buurt of straat, of over het leven in het ouderlijk gezin. Een 
bijzonder fraai voorbeeld hiervan was  (in het septembernummer) het verhaal van Riet 

http://www.heemkunde-archief.nl/bibliotheek.php?dir=_docs/Rond%20de%20Schutsboom
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Verheijen over haar vader Toon, die de eerste kapper was in Goirle (van 1922 tot 1966). In 
het decembernummer hadden we een mooi verhaal van Sjef Verhoeven over de Zandschel. 
Beide verhalen zijn geschreven door mensen die zelf geen lid zijn van onze kring! 
In de 36e jaargang zijn ook diverse boekbesprekingen opgenomen.  Dat is iets wat we in de 
komende jaren willen voortzetten. Hetzelfde geldt voor de beschrijving van de schenkingen 
aan het heem; gelukkig komt het regelmatig voor dat  inwoners van Goirle of elders 
historisch interessant materiaal aan ons heem afstaan. 
Wat de artikelen verder betreft: er was in 2016 weer een grote, tevens grootse studie van 
Gerrit van Heeswijk over de Goirlese uitbreidingsplannen sinds de Tweede Wereldoorlog en 
de straatnaamgeving. Voorts zij met veel waardering gewezen op de artikelen van Willem 
van der Kuijlen over de Regte Heide. In september publiceerden we zijn stuk over de 
Aesvoirtse Hoeve (beter bekend als Riels Hoefke), en in december zijn stuk over de Duitse 
loopgraven op de Regte Hei. 
Doordat GBG (Grafisch Bureau Goirle) met haar activiteiten is gestopt worden “De 
Schutsbomen” nu gedrukt bij Adviesbureau Fons Smits. De fysieke afwerking heeft een 
subtiele upgrade ondergaan door gebruik van ander papier en een andere manier van 
inbinden. De kosten zijn gelijk gebleven. 

Norbert de Vries 
 
3.4.3 Driekoningenzingen 

In 2015 is besloten om het Driekoninen zingen (3KZ)  nieuw leven in te blazen, omdat het 
aantal deelnemers  elk jaar  minder wordt. Ineke Strouken van het Nederlands Centrum 
voor  volkscultuur en Immaterieel  Erfgoed  had al besloten de helpende hand te bieden met 
een eenmalige geld-donatie en een medewerker voor deskundig advies. Er is een nieuw 
concept ontwikkeld dat succes heeft gehad: verzamelen bij de kerststal op het Kloosterplein 
en ieder kind  kreeg een fleurige lampion. Het Gemengd Koor Goirle zong kerstliederen en 
daarna trok een lampionnentocht door de straten naar de achterzijde van het CC JvB, dat we 
betraden via de  tuin en de kapel naar de grote foyer. Daar kregen de kinderen chocomel en 
’n eierkoek en begon de zangwedstrijd: wie zingt als bestgeklede koning het mooiste lied…?? 
Er waren prijzen en bekers te winnen en Burgemeester Machteld Rijsdorp reikte voor de 
laatste keer de prijzen uit en maakte de winnaars  bekend. Ze gaat met pensioen. 
Het vernieuwde  concept heeft zich bewezen en we gaan dit herhalen in 2017. De traditie  
leeft nog en de nieuwe regiehouder Mathieu van de Tillaart heeft inmiddels het stokje 
overgenomen van Bernard Robben… die dit de afgelopen 16 /17 jaren heeft georganiseerd. 

Bernard Robben. 
 
3.4.4 Heemactiviteiten voor heemleden 

In 2016 werden door de groep lezingen en excursies de volgende activiteiten georganiseerd 
(tussen haakjes het aantal deelnemers): 
1. lezing op 27 januari 2016: “Ouwer worre.....Ge moetter mee laachen” door Rien 

Vermaire (68) 
2. excursie op 28 februari 2016 naar Het witte kasteel in Loon op Zand  (42) 
3. lezing op 29 maart 2016: Bovenlichten en metseltekens door Ben Veldstra (36) vooraf 

een korte ledenvergadering door het Bestuur. 
4. excursie op 21 april 2016 naar rondleiding over het terrein van de Rioolwaterzuivering 

in Biest  Houtakker (13) 
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5. excursie (rondwandeling) op 29 mei 2016  door de wijk “De Hasselt  (9) 
bezocht worden de ruïne van het Kasteel van Tilburg en de Hasseltse Kapel 

6. excursie op zondag 26 juni 2016  naar de Michielskerk in Weelde en het oude centrum 
er om heen (15) 

7. Heemreis naar Vaals en Aken op dinsdag 5 juli 2016. 
8. Kleine heemreis voor vaste medewerkers op 3 september 2016 naar Valkenswaard 

(het Valkerij- en Sigarenmakerij museum, waarna koffietafel bij restaurant De Zwaan in 
Borkel 

9. Lezing op 27 september 2016:  Heksen en heksenvervolging in Brabant door de heer 
Jan Franken (38) 

10. Rondleiding en excursie naar de Distelleerderij van Schrobelèr in Tilburg op donderdag 
27 oktober 2016 (13) 

11. Lezing op 29  november 2016:  Erfgoed van de Brabanders door de heer Jan van 
Oudheusden (40) 

12. Kerstviering op dinsdag 20 december 2016 in de kapel van het Jan van Besouwhuis. 
 
De leden van de werkgroep zijn: Ad van Gool, Anne Heeren, Nel Wiercx en Frans Ekstijn 
Ad van Gool heeft te kennen gegeven dat hij de werkgroep gaat verlaten. We zoeken naar 
aanvulling. 
Voor komend jaar wordt aan een gelijksoortig programma gewerkt waarbij nog wat extra 
aandacht zal worden besteed aan de publiciteit om de bezoekersaantallen op peil te houden. 

Frans Ekstijn 
 
Ad 7  Jaarlijkse grote heemreis voor alle heemleden: Aken via Vaals op dinsdag 5 juli 2016. 

Op een wat sombere dinsdag vertrokken we met een volle bus van de Arend  uit Belgie – 
onze hofleverancier voor vervoer – richting het Zuiden en het ging snel. Onderweg kregen 
we gewoontegetrouw een mobiel college van Jan van Eijck met een uiteenzetting over de 
geschiedenis van Aken, de stad van Karel de Grote.  

In Vaals nuttigden wij de koffie met 
Limburgse vlaai in de fraaie uitspanning De 
Bokkereyder. We hadden ruimschoots de 
tijd om daar de omgeving – oa. 
drielandenpunt en uitkijktoren – te 
beklimmen en te bekijken. In Vaals  hebben 
we een gids opgepikt en reden vervolgens 
naar Aken - de historische stad, de stad van 
de wetenschap, de Europese stad en de stad 
van Karel de Grote - alwaar een tweede gids 
op ons wachtte. Ze loodsten ons  in twee 
groepen tijdens een wandeling van twee uur 
door de stad en de Dom……en het weer 
bleef somber, met soms  wat regendreiging. 

In het Aachener  Brauhaus nuttigden wij een op Duitse leest geschoeide maaltijd, die 
uitstekend smaakte. Hierna was er nog voldoende vrije tijd om te shoppen, wat verder te 
wandelen of nog eens  naar de Dom te gaan of gewoon een gezellig terrasje te pikken. Rond 
de klok van 18.30 uur was het weer verzamelen bij de bus  en ging het weer richting Goirle, 

Figuur 1 Op de Katschhof in Aken met zicht op de Dom 
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alwaar we  rond 21.00 uur  moe , maar voldaan en vol van indrukken arriveerden. Wederom 
een leuke heemreis achter de rug. 

Bernard Robben 
  
Ad 8  Kleine heemreis voor de vrijwilligers: Valkenswaard en Borkel op zaterdag 3 
september 2016. 

Elk jaar trakteren wij onze heemvrijwilligers  - weliswaar  met een kleine eigen bijdrage – op 
een interessante excursie  en deze ging dit jaar naar Valkenswaard en Borkel. We hebben 
daar uitgebreid het Valkerij- en sigarenmuseum bezocht. We werden vriendelijk en gastvrij 
ontvangen door heemleden van de kring aldaar en begonnen uiteraard met koffie  en 
heerlijke vlaai.  Het museum is gehuisvest in een oud klooster en er zijn maar liefst drie  
musea ondergebracht: het Nederlands steendrukmuseum, het valkerijmuseum en het 
sigarenmuseum. Met name de geschiedenis van de Valkerij is  boeiend en was  van groot 
belang voor Valkenswaard in de periode 1650 tot 1850. Het was een uitermate  interessant 
bezoek, waarna we vervolgens naar Grand-Café de Zwaan in Borkel reden voor een  
Brabantse lunch die evenzo voortreffelijk was :  koffie, thee, melk, jus d’orange , soep, 
boerenbrood met Russisch ei… kortom… Bourgondisch en lekker. Voor de inwendige mens 
wordt immer goed gezorgd… met honger naar huis willen we niet op ons conto hebben…!! 
De Zwaan was ook een bijzonder fraai locatie, met aan de achterzijde een mooie 
beeldentuin en daarachter weer de rivier de Dommel, die deze dag flink werd bevaren door 
kano-varende-toeristen en die uiteraard door ons stevig werden aangemoedigd. Er was nog 
tijd voor de bekende hei de Malpie voor degenen die dat nog wilden, maar de meesten 
gingen na de heerlijke lunch  moe en wederom voldaan weer op huis aan.  

Bernard Robben 
 
Ad 12  Kerstviering 

Op dinsdag 20 december 2016 te 19.30 uur  zat de kapel in het CC JvB weer aardig vol met 
belangstellenden. Helaas was het geen volle bak, maar er waren toch een kleine 100 mensen 
aanwezig, zeker 20 minder  dan vorig jaar. Jan van Eijck deed het openingswoord en daarna 
nam Ensemble Vocapella het over met prachtige zang van dit koor dat uit 12 dames bestaat. 
Vocapella trad zowel voor als na de pauze op. Er was ook klassieke muziek door  Merlijn van 
Mierlo  op haar harp en Renate Apperloo op haar cello en ze speelden hemelse muziek… 
oog- en oorstrelend…!! 
De Vlaamse actrice  Mireille Vaessen had een  leuk aanschouwelijk verhaal over: het eerste  
mirakel van het kindeke Jezus, levendig gebracht door Mireille. Het slotwoord deed 
voorzitter Jan van Eijck en  - gezamenlijk met Vocapella -  zongen we Stille Nacht, Heilige 
 Nacht. In de pauze was er koffie en banketstaaf en na de voostelling in de grote foyer  nog 
een gezellig samenzijn en napraten  als voorbereiding op Kerstmis 2016… met glühwein en 
kersttol. Het was een geslaagde avond… warm, muzikaal en sfeervol.  

Bernard Robben 
 
De Brabantse  Heemdagen in Best op donderdag en vrijdag 4 en 5 augustus 2016. 

 Dit waren  succesvolle dagen – zoals bijna  altijd -  en waren dit jaar georganiseerd door  de 
heemkundekring Dye van Best, onder het motto Brabant op zijn Best… Er was een vol, maar 
boeiend programma dat tegemoet kwam aan de sociale doelstelling van deze jaarlijkse  
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heemdagen, die al meer dan zestig maal zijn georganiseerd. Goirle heeft driemaal deze 
dagen georganiseerd in  het verleden. Het aantal deelnemers van de Kring Goirle is altijd 
hoog en ook dit jaar weer meer dan 10 deelnemers. We bezochten het gemeentehuis, de 
Sint Odulphuskerk, museum  bevrijdende vleugels, de Tiendschuur, het Batadorp en de zeer 
oude Aarlese Hoeve. De fietstocht op dag twee was ook fantastisch – mede door het goede 
weer -  en ging door Aarle richting de Vleut. Er werd heerlijk gegeten in het  Boshuys en in de 
Prinsenhof (zalencentrum in Best). Ook deze dagen waren wederom geslaagd. We zijn erg 
benieuwd  waar de dagen in 2017 gaan plaatsvinden. Het wordt kennelijk steeds moeilijker 
om een kring te vinden die bereid is het te organiseren. 

Bernard Robben 
 

3.5 Heemerf en heemtuin  

3.5.1 Gebouwen heemerf 

Er zijn het afgelopen jaar veel bouw- en onderhoudswerkzaamheden verricht op het 
heemerf. De grootste klus voor de bouw- en onderhoudsgroep was het verplaatsen van de 

tweede karloods. Dit gebeurde in het kader 
van de renovatie en herinrichting van het 
Molenpark. Door de karloods naast de 
nieuwe toegangspoort naar het Molenpark 
weg te halen en te verplaatsen naar de 
ander kant van de heemschuur is het zicht 
op de schuur en het erf fraaier geworden. 
In 2015 was reeds begonnen met de bouw 
en in juni is de laatste hand gelegd aan de 
karloods waarna de karren en grotere 
landbouwmachines opnieuw zijn verdeeld 
over de karloodsen. Eén kar (4 wielen) is in 
oktober opgehaald door mensen van het 

karrenmuseum in Essen. 

De tweede grote activiteit was de renovatie van het rieten dak van de langsdeelschuur. De 
werkzaamheden werden in samenspraak met de gemeente  uitgevoerd door 
Rietdekkersbedrijf De Laat uit Diessen. Een aardige bijzonderheid bij dit project is dat het 
oude dak in 1973 gelegd werd door de grootvader van de huidige rietdekker. Het karwei is in 
ca 6 weken uitgevoerd en is net als de karloods in juni afgerond. Dankzij deze investering is 
het klimaat in de schuur nu sterk verbeterd waardoor de gebruiksmogelijkheden verbreed 
zijn. 

De derde grote activiteit was het schilderen van gebouw “De Schutsboom” en van het 
“pleejhuis”. Het werk is uitgevoerd door schildersbedrijf Hagen van Berkel uit Tilburg. Door 
de bouw- en onderhoudsgroep zijn tussendoor herstelwerkzaamheden verricht aan luiken, 
deuren en raamkozijnen waar er sprake was van houtrot of andere schade aan het 
houtwerk.  
Het wandhout aan potstal en pleejhuis is ook door onze eigen schilder (Theo Giessen) 
opnieuw gebeitst. Ook het wandhout van de nieuwe karloods en de schuur zijn door hem 
(opnieuw) in de beits gezet. 
 

Figuur 2 Pannen voor de nieuwe karloods 
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Door de Fa. Van Lierop uit Boxtel is de heemschuur direct na het gereedkomen van het 
nieuwe dak, behandeld tegen houtworm en andere houtaantastende insecten. De zolder van 
het pleejhuis wordt op 3 januari 2017 behandeld. Hiervoor is de zolder eerst ontruimd en 
zijn de voorwerpen tijdelijk overgebracht naar de heemschuur. 

De elektriciteit in de schuur is aangepast door elektricien Erik van Laarhoven zodat aan 
basale veiligheidseisen is voldaan. De belasting over de groepen is gelijkmatiger verdeeld; de 
buitenstopcontacten zijn gecontroleerd (aardlekschakelaar); het aantal snoeren voor de 
verlichting in het keukengedeelte is verminderd; verlichting in depotruimte is uitbreid e.d. 

Naar aanleiding van het inspectierapport van de monumentenwacht zijn door de bouw- en 
onderhoudsgroep op diverse plaatsen onderhoud- en herstelwerkzaamheden verricht o.a. 
herstel van het metselwerk boven het raamkozijn in het halletje bij de achteringang het 
museum. 
De onderhoudsgroep bestaat uit Martin Backx, Peter van Diesen en Theo Giessen en waar 
mogelijk hebben andere vrijwilligers hun steentje bijgedragen zoals Han Roosen, Ton Coolen 
e.a. Verder zijn er door alle medewerkers onderhoudswerkzaamheden verricht waar zich dit 
voordeed. Deze zijn niet allemaal te benoemen. 

In 2017 wordt het rieten dak van het Smiske gerenoveerd. In november is bij een aantal 
bedrijven een offerte aangevraagd en door hun gunstige aanbod zal ook dit project worden 
uitgevoerd door de Rietdekkersbedrijf de Laat uit Diessen, waarschijnlijk in het vroege 
voorjaar (maart/april). 
Naast de vervanging van het riet zullen aan de dakconstructie en aan de zoldervloer 
herstelwerkzaamheden worden verricht. Dit gebeurt door onze bouw- en onderhoudsgroep. 
Ook wat betreft de verwarming en de elektriciteitsvoorziening zijn een aantal aanpassingen 
nodig. 
 
3.5.2 Erf en tuin 

De onderhoudswerkzaamheden aan het erf bestaan uit het onderhoud van de plaats, de 
grasveldjes, de bloemenperken en de heemtuin. In de heemtuin wordt geprobeerd een 

verzameling eetbare planten, kruiden (voor 
de keuken en medicinaal) en andere 
nuttige planten (o.a. verfplanten) te laten 
groeien en bloeien.  
In 2016 is verder gegaan met de 
herinrichting en opnieuw beplanten van de 
heemtuin. De heemtuin wordt 
onderhouden door Els van Amelsfoort, Riet 
Raassing en Ben Koijen en waar nodig met 
hulp van de andere vrijwilligers van het 
heemerf. De werkzaamheden op het erf 

worden verricht door Piet Langerwerf, 
Henny van Gool, René Zebregs, Han 

Roozen, Ton Coolen en Toon Vermeer, en waar nodig assisteren zij ook bij het onderhoud 
van de tuin.  

Figuur 3 Heemschuur met nieuw dak en heemtuin 
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Voor 2017 staan geen grote veranderingen voor het heemerf op het programma. De 
beplanting rond de nieuwe karloods zal extra aandacht vragen en in de tuin moeten de 
gevolgen van de renovatieactiviteiten van het dak van de heemschuur worden aangepakt. 

Hans van Gorp 
Coördinator heemerf 
 

3.6 Bouwzaken en afspraken met de gemeente 

Na een aantal overlegronden met de gemeente in 2015 is een nieuwe huurovereenkomst tot 
stand gekomen. Hierin is de onduidelijkheid over de verdeling van het eigendomsrecht van 
de gebouwen van het Heem weggenomen en is het onderhoud geregeld (verdeling volgens 
een demarcatieplan). De huurovereenkomst en het voorstel voor de financiering van de 
renovatie van het dak van de heemschuur zijn door B&W geaccepteerd en op 10 februari 
door ons ondertekend. 
De financieringsconstructie voor de vervanging van het rieten dak van de heemschuur 
bestaat uit de volgende driedeling: € 20.000 door Heemkundekring via een donatie; € 25.000 
subsidie door de gemeente; restant (max  € 25.000) door Heemkundekring via een lening 
van de gemeente. Uiteindelijk bleek bij de eindafrekening het bedrag van de lening beperkt 
te kunnen blijven tot ruim € 13.000. Hiervoor is in juli een schuldbekentenis getekend. 

De gemeente heeft vergunningen afgegeven voor de renovatie van het dak van de 
heemschuur en enige tijd later ook voor ‘t Smiske. 
Voor de vernieuwing van het dak van ’t Smiske (rijksmonument en eigendom van de 
Stichting Heemkundige Kring) zou de gemeente ondersteuning bieden bij subsidieaanvraag 
en de aanbesteding; het bedrag voor de renovatie bleek echter te klein om in aanmerking te 
komen voor subsidie van het monumentenfonds. De kosten komen volledig voor rekening 
van de Stichting. Er wordt gezocht naar andere instellingen die ondersteuning kunnen 
bieden (Stichting Annetje van Puijenbroek; Cultuurfonds Noord-Brabant; Rabobank). 
Voor het onderhoud van de gebouwen zijn de jaarlijkse inventarisaties van de 
monumentenwacht richtinggevend. Veel van het (kleinere) onderhoud wordt door de 
onderhoudsgroep van de stichting uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een 
bedrag beschikbaar en op basis van de verantwoording achteraf wordt het bedrag voor het 
volgende jaar weer aangevuld. 

4 Overzicht van vrijwillige medewerkers 

Bestuur 

Voorzitter Jan A.M. van Eijck 
Secretaris Albert Oude Ophuis 
Penningmeester Wik van Berkel 
Vicevoorzitter Joseph Wijdemans (archivaris) 
Lid Gerrit van Heeswijk (conservator) 
Lid Hans van Gorp (coördinator heemerf), vacature vanaf 18 

maart  

Museum 

Conservator Gerrit van Heeswijk 
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Inrichting en registratie Hans van Gorp, Ad van der Ven, Albert Oude Ophuis, 
Kees van de Pol, Gerrit van Heeswijk 

Restauratie Huub van Dun (weefgetouwen), Ger Heheman (beelden),  
 Hannie van Gorp en Nellie van den Dungen (textiel) 
Contactpersoon scholen en   
Rondleidingen Ad van der Ven 

Heembeoefening 

Werkgroep lezingen en excursies Frans Ekstijn (coörd), Ad van Gool, Anne Heeren, Nel Wiercx 
Werkgroep heemreizen René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck 
Werkgroep kerstviering René Zebregs, Bernard Robben, Jan van Eijck 
Werkgroep driekoningenzingen Mathieu van de Tillaart, Jan van Eijck, Bernard Robben, 
Werkgroep tentoonstellingen Jan van Eijck, Mathieu van de Tillaart, Gerrit van Heeswijk, 

Joseph Wijdemans 
Werkgroep periodiek “Rond de Schutsboom” 
  Redactie Jan van Eijck, Jan Pieterse, Norbert de Vries (eindredacteur) 
  Auteurs (2015) Gerrit van Heeswijk, Jan van Eijck, Norbert de Vries,  

Willem van der Kuijlen, Joseph Wijdemans, Casper Vroom, 
Sjef Verhoeven, Ben Loonen, John van Erve, Riet Verheijen  

  Layout Aschwin Wijdemans 

Heemerf 

Coördinator Hans van Gorp 
Heemerf algemeen Piet Langerwerf, Tiest Santegoets, Toon Vermeer, René 

Zebregs, Henny van Gool, Han Roosen, Ton Coolen 
Heemtuin Els van Amelsfoort, Riet Raassing, Ben Koijen 
Beheer bijenstand Gerard Weterings 
Facilitaire dienst algemeen Hannie van Gorp, Nellie van den Dungen, Corrie 

Robben, Maria Roosen 
Interieurverzorging Addy Kolen, Corrie Lambregts, Lies van Leeuwen (wast de 

handdoeken), Maria Roosen, Corrie Robben, Riekie van 
Santvoort, Lieske Schellekens, Gonnie Swinkels, Nel Wiercx 

Archief en documentatiecentrum 

Coördinator Joseph Wijdemans 
Archivering en documentatie Jeanette Snels, Harrie de Brouwer, Henny van Gool,  

Eric van Opstal, Riekie van Santvoort, Emilie Vekemans, 
Mathieu v.d. Tillaart 

Bibliotheek Albert Oude Ophuis 
Ledenadministratie Henny van Gool 

ICT- beheer en website 

Coördinator Aschwin Wijdemans 
 Willem van der Kuijlen, Albert Oude Ophuis 

Bouwen en restaureren 

Bouwen en onderhoud gebouwen Martin Backx, Peter van Diesen, Theo Giessen 
Bouwzaken i.r.t. gemeente Jan van Eijck 

- - - - - - 


